
stawowej i gimnazjum. I nas do-
padł niż demograficzny. Już teraz
kilka osób, absolwentów Akade-
mii Wychowania Fizycznego, po-
szukuje pracy jako nauczyciel wf.
W tym roku szkolnym w gim-
nazjum pan Jotejko nie dostał ani
jednej godziny. W szkole podsta-
wowej zastępował Magdalenę
Liszkowską, która przebywała na
urlopie wychowawczym. Ponie-
waż w pierwszych dniach grud-
nia pani ta wróciła do pracy, pan
Jotejko zarejestrował się jako
bezrobotny w PUP i stał się jed-
nym z ludzi, którzy w Sejnach
szukali pracy. Tak się złożyło, że
jako jedyny spełniał nasze oczeki-
wania i został zatrudniony. Do-
dam, że takie przygotowanie,
czyli wykształcenie z zakresu re-
kreacji i turystyki mają jeszcze
dwie osoby: Dariusz Tomczyk,
dyrektor Ośrodka Kultury i Bar-
bara Miszkiel, pracująca w Mu-
zeum Ziemi Sejneńskiej .

Na jakich warunkach
pracuje Kamil Jotejko?
Pan Jotejko jest zatrudniony na
czas określony, czyli od 15 stycz-
nia do 31 grudnia 2010 na stano-
wisku dyrektora MOSiR. Do 30
kwietnia pracuje na pół etatu, dla-
tego, że ciągle ma ograniczony za-
kres obowiązków. Wypożyczalnia
rowerów i informacja turystyczna
są w budowie, a zimą plaża miej-
ska nie funkcjonuje. W tej chwili
jego zadanie to przygotowanie
struktury organizacyjnej jednost-
ki, regulaminu pracy ośrodka, nad-
zór nad modernizacją siłowni,
a wkrótce też zarządzanie stadio-
nem miejskim. Wynagrodzenie
brutto pana Jotejko wynosi 1200
złotych, do tego 150 zł dodatku
kierowniczego i sześć procent do-
datku stażowego. Dodam, że
w październiku zostanie ogłoszo-
ny konkurs na stanowiska dyrekto-
rów zarówno Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji jak i Miejskiej
Biblioteki Publicznej .

Dziękuję za rozmowę

Panie burmistrzu, są-
dząc po publikacjachwpowiato-
wym dwutygodniku, gazecie
lokalnej i jednej z ogólnopol-
skich stacji telewizyjnych, w ra-
tuszu panuje nepotyzm. Media
te zarzucają Panu zatrudnienie
Pana kuzyna Kamila Jotejko na
stanowisku pełniącego obowiąz-
ki dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Jest to
nepotyzm czy początek brutal-
nej kampanii wyborczej?
J. St. Kap: Nie zgadzam się ze
stwierdzeniem, że jest to nepo-
tyzm, a co do kampanii - nie bę-
dę się wypowiadał. Pan Kamil
Jotejko jest moim kuzynem, a to
dlatego, że mój tata i jego babcia
byli rodzeństwem. Jest to zatem
trzeci stopień pokrewieństwa, któ-

re ustawowo nie jest już uznawa-
ne. Uprzedzałem radnych, że
w pierwszym roku funkcjonowa-
nia MOSiR i Biblioteki Publicz-
nej na stanowiska pełniących obo-
wiązki dyrektorów zatrudnię oso-
by z pominięciem konkursów.
W bibliotece pracuje Pani Anna
Namiotkiewicz, a w MOSiR-ze
Kamil Jotejko.

Obsada biblioteki, w prze-
ciwieństwie do MOSiR-u, nie
wzbudza żadnych emocji. Czy
nie było innego kandydata na sta-
nowisko dyrektora MOSiR-u?
Czy szukał Pan takiego „spoza ro-
dzinnego kręgu”?
Szukałem. Informowałem rad-
nych i media, ale te przemilczają
ten fragment moich wypowiedzi,
że Miejski Ośrodek Sportu i Re-
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Z Janem StanisławemKapem, burmistrzem Sejn rozmawia TadeuszMoćkun

kreacji został powołany zgodnie
z planem pracy Rady Miasta Sej-
ny na lata 2006-2010. O powoła-
niu tej instytucji rozmawialiśmy
w poprzedniej kadencji, ale do-
piero w tej , zapis o powołaniu
ośrodka, znalazł się w planie pra-
cy rady. Ośrodek został powoła-
ny w zgodzie zarówno z planem
pracy, jak i uchwałą Rady Mia-
sta Sejny. Dlaczego tak późno?
Bo dopiero teraz realizujemy in-
westycje turystyczno-rekreacyj-
ne: plażę miejską, wypożyczal-
nię rowerów, informację tury-
styczną. Niedawno został przeka-
zany do użytku Orlik 2012,
wcześniej inne sztuczne boisko
w ramach programu „Blisko bo-
isko”. Jak widać wcześniej nie
było potrzeby powoływania MO-

SiR-u. Dzisiaj jest inaczej , są
lub powstają obiekty, a wkrótce
ośrodek przejmie też stadion
miejski i nadzór nad siłownią.
Będzie zatem co robić.

Adlaczego Kamil Jotejko?
Wystąpiłem do Powiatowego
Urzędu Pracy z zapytaniem czy
w ich rejestrach są osoby posia-
dające kwalifikacje w zakresie
turystyki, rekreacj i, sportu. Do-
stałem informacje, że jest jedna
taka osoba i jest nią Pan Kamil
Jotejko.

Który, jak podają media
w grudniu zwolnił się z pracy i za-
rejestrował jako bezrobotny...
Od września dla nauczycieli wy-
chowania fizycznego nie ma go-
dzin lekcyjnych, co mogą po-
twierdzić dyrektorzy szkoły pod-

fot. K. Palewicz

WIELKANOCNY
KONKURS

Szczegóły na stronie 5

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW.

DO WYGRANIA

ZAPROSZENIA DO

SPAW DRUSKIENNIKACH!



W lutym weszłą w życie no-
welizacja ustawy o doku-
mentach paszportowych.

Nie dla dzieci
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2 Z ostatniej chwili

Ludzie, których kochamy,
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach. . .

EUGENIUSZA WOŹNIALISAŚp.

Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w
uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego Ojca

składają pogrążone w smutku
Córki: Teresa i Ania

Okazją do takich odwie-
dzin był projekt „dzień przedsię-
biorczości”, w ramach którego

młodzież poznaje możliwości
pracy na rynku lokalnym.
Uczniowie ogólniaka dowiedzie-

Czas na inwestycje
To już pewne – dzięki funduszom unijnym latem odbędzie się w Sejnach cykl imprez kul-
turalnych. Kolejnym projektem, który niedługo zostanie potwierdzony są remonty miej-
skich ulic.

Mało roztropny okazał
się rówieśnik sejniani-
na, który okradł kantor.
Inny 29-letni sejnianin
9 marca połasił się na
cudze auto.

Właściciel skradzio-
nego nissana sunny natych-
miast zgłosił ten fakt
służbom mundurowym, któ-
re nie musiały długo szu-
kać. Już następnej nocy
zauważyli poszukiwany sa-
mochód na ulicy Parkowej .
Okazało się, że kierowca
nissana jest pod wpływem
wysoko procentowych trun-
ków, które chyba wymaza-
ły mu z pamięci fakt
posiadania auta. Mężczy-
zna nie potrafił wytłuma-
czyć skąd ma samochód, a
badanie alkomatem wykaza-
ło, że w jego organizmie
jest 3,5 promila alkoholu.

- Konkretnie chodzi o budowę
dróg lokalnych; Broniewskiego,
Cisowej, Nowotki wraz z przyle-
głymi. Wszystko w ramach współ-
pracy transgranicznej z Durskien-
nikami. Wniosek już złożyliśmy,
a decyzji spodziewamy się w kwie-
tniu – tłumaczyMarta Klucznik, in-
spektor do spraw pozyskiwania
funduszy europejskich w Urzędzie
Miasta w Sejnach.

Budowa dróg ma pochło-
nąć ponad milion euro, ale aż

Odznaka na bezrobocie?
Sejneńska młodzież miała okazję podpatrzeć wady i zale-
ty zawodu policjanta. Służby mundurowe komendy policji
w Sejnach zaprosiły do siebie uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.

obu stronom we wzajemnych od-
wiedzinach, czy konkurowaniu
w zawodach sportowych.

Takie imprezy cieszą się
powodzeniem nie tylko wśród sej-
nian, ale też wzbudzają zaintereso-
wanie turystów. Wartość projektu
to 110 tys. zł., a dotacja wynosi 94
tysiące. Dodatkowo z kwoty, któ-
rą wyłoży miejski urząd, 5% dofi-
nansuje budżet państwa.

W przygotowaniu, tym ra-
zem we współpracy z Grodnem,

POD SYGNAŁEM

Okradli
kantor
Takie napady nie zda-
rzają się często. Dwóch
nieznanych sprawców
ukradło 51 tys. zł z kan-
toru w Ogrodnikach,
przy przejściu granicz-
nym z Litwą.

Bandyci musieli ob-
serwować miejsce wymiany
walut na długo przed wyko-
naniem „skoku”. Ich czujno-
ści nie umknął fakt, że
pracownicy za potrzebą mu-
sieli udawać się do odpo-
wiedniego miejsca w po-
bliskiej restauracji, gdyż
w kantorze toalety nie było.

Dogodna dla nich
pora nadeszła 3 marca. Oko-
ło godz. 2.30 kasjerka udała
się do toalety i właśnie wte-
dy została napadnięta przez
dwóch mężczyzn, zanim
jeszcze zdążyła zamknąć za
sobą drzwi do kantoru. Męż-
czyźni nie pogardzili rodzi-
mą walutą, zgarnęli 51 tys.
zł i uciekli. Kasjerce nic się
nie stało, a policja wkrótce
zatrzymała jednego ze spraw-
ców – 29 letniego mieszkań-
ca Sejn.

Jazda
na bani

Oprac. (mov)

Oto, jakie wprowadzono zmiany
przy ubieganiu się o ten dokument:
- Dzieci do 5 roku życia nie mu-
szą być obecne przy składaniu
wniosku o wydanie paszportu
tymczasowego.
- Paszporty tymczasowe mogą
być wydawane tylko w wyjątko-
wych sytuacjach, ściśle określo-
nych w art. 23 ust.1 pkt 4.
- Paszport biometryczny dzieciom
do 5 roku życia będzie wydawany
tylko na rok.
- Wprowadza się obowiązek zgła-
szania zmian paszportu w ciągu
30 dni od zmiany danych osobo-
wych np. nazwisko, data urodze-
nia, miejsce urodzenia, numer
PESEL w związku z tym, że pasz-
port traci ważność po 60 dniach
od dnia doręczenia ostatecznej de-
cyzji administracyjnej lub prawo-
mocnego orzeczenia sądu
stwierdzającego zmianę danych
osobowych, lub sporządzenie ak-
tu małżeństw stwierdzającego
zmianę nazwiska.
- Wprowadza się także ujednolice-
nie opłat za paszport tymczasowy
i zwolnienie z pobierania opłat
z USC za odpis zupełny potrzeb-
ny do złożenia wniosku o wyda-
nie paszportu.

jest plan budowy parku miej-
skiego. Na decyzję poczekać
trzeba jeszcze kilka miesięcy,
ale urzędnicy już zdradzają, że
chodzi o park z amfiteatrem,
skejtparkiem, obiektami rekre-
acyjno-sportowymi, także dla
dzieci.
- Strona Białoruska planuje
u siebie postawienie wielkiej
szklarni, gdzie mogliby sadzić
roślinność, która później ozda-
białaby ulice Grodna. My sta-
wiamy na rozrywkę i sport dla
wszystkich mieszkańców – pod-
kreśla Maciej Plesiewicz, podin-
spektor do spraw pozyskiwania
funduszy unijnych z sejnenskie-
go ratusza.

(mov)

85% tej kwoty wyłoży Unia Euro-
pejska.

Mniej kosztowny, ale tak-
że ważny dla mieszkańców jest
projekt letnich imprez kultural-
nych, wśród których znajdzie się
plener rzeźbiarski (na zdjęciu),
malarski, fotograficzny i warszta-
ty muzyczno-taneczne. Tu także
współpracujemy ze stroną litew-
ską. Sąsiedzi zza północnej grani-
cy podobne wydarzenia będą
mieli u siebie, co nie przeszkodzi

li się, jakie wykształcenie
i umiejętności potrzebne są,
aby wykonywać zawód poli-
cjanta. Dopytywali się także
jak wygląda procedura kwali-
fikacyjna.

Wygląda na to, że więk-
szość młodych ludzi namiętnie
ogląda popularne seriale krymi-
nalne, gdyż największym zain-
teresowaniem cieszyła się
profesja technika kryminalisty-
ki. Miejmy nadzieję, że zanim
zaczną oni tropić ślady pozosta-
wione na miejscu przestęp-
stwa, bez trudu poradzą sobie
z czekającą ich maturą.

(mov)



Wstępny termin kolejnej
sesji Rady Miasta Sejny, na któ-
rej oceniona zostanie realizacja bu-
dżetu miasta za rok 2009 i pod-
dana pod głosowanie uchwała
o udzieleniu absolutorium burmi-
strzowi miasta, ustalono na
30 marca o godz. 13.00.

Poniżej przedstawiamy
skrót obszernego, liczącego kilka-
dziesiąt stron, rozliczenia budże-
tu, jakie władze miasta miały
obowiązek przedstawić do oceny
m.in. Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej. Nad udzieleniem absoluto-
rium burmistrzowi radni głoso-
wać będą po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem z realizacji budże-
tu przedstawionym radnym na po-
siedzeniach komisji oraz zapo-
znaniu się z opinia RIO.

Mieszkańcom Sejn prezen-
tujemy mocno skróconą (z ko-
nieczności) wersję sprawozdania,
w opracowaniu Doroty Łoziń-
skiej, skarbnika Urzędu Miasta
Sejny.

* * *
Dochody budżetu Mia-

sta zostały zrealizowane w wyso-
kości 14.615.949,45 zł, z tego
dochody bieżące – 13.309.075,03
zł, dochody majątkowe –
1.306.874,42 zł. Na dochody ma-
jątkowe składają się wpływy ze
sprzedaży działek i lokali miesz-
kalnych oraz dotacje i inne środki
pozyskane na inwestycje. Docho-
dy bieżące to między innymi:
wpływy z podatków i opłat lokal-
nych, dotacje z budżetu państwa
na zadania własne i zlecone, sub-
wencje (część oświatowa, równo-
ważąca i wyrównawcza), udziały
w podatku dochodowym od osób
fizycznych i od osób prawnych.

Dotacje celowe na realiza-
cję zadań własnych w 2009 r. wy-
niosły ogółem 514.979,77 zł
i dotyczyły realizacji zadań mia-
sta w zakresie pomocy społecz-
nej i oświaty, a mianowicie:
wypłat zasiłków obligatoryjnych
– 196.712,56 zł, dożywiania ucz-
niów z rodzin najuboższych –
97.200,00 zł, funkcjonowania
Ośrodka Pomocy Społecznej –
88.463 zł, opłat składek na ubez-
pieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świad-
czenia z pomocy społecznej –
3.004,01 zł, pomocy materialnej
dla uczniów przyznawanej w for-
mie stypendiów oraz wyprawek
szkolnych – 129.600,20 zł.

Dotacje celowe z budże-
tu państwa na zadania zlecone
ustawami otrzymano w kwocie
1.485.853,10 zł, a przeznaczone
zostały na realizację zadań w za-
kresie: rolnictwa i łowiectwa –

1.330,65 zł (na realizację zadań
wynikających z ustawy z dnia 10
marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej), admini-
stracji publicznej – 58.000,00 zł
(zadania z zakresu Urzędu Woje-
wódzkiego), urzędów naczelnych
organów władzy państwowej –
9.524,73 zł (aktualizacja spisu lud-
ności oraz przeprowadzenie wybo-
rów do Parlamentu Europej-
skiego), pomocy społecznej –
1.416.997,72 zł (świadczenia ro-
dzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, składki na ubezpieczenia zdro-
wotne opłacane za osoby pobie-
rające niektóre świadczenia z po-
mocy społecznej, zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze).

Na podstawie porozumie-
nia z ZarządemPowiatu Sejneńskie-
go otrzymano ogółem środki
finansowe w wysokości 14.995,90
zł, z przeznaczeniem na następują-
ce zadania:
- zakup worków do selektywnej
zbiórki odpadów na terenie mia-
sta – 4.995,90 zł,
- funkcjonowanie biblioteki pu-
blicznej – 10.000 zł.

Wydatki budżetu miasta
wykonano w wysokości
16.372.831,80 zł, z tego: wydatki
bieżące – 13.785.564,65 zł, wydat-

ki majątkowe – 2.587.267,15 zł.
Najwięcej, tj. 5.614.441,72

zł wydatkowano w dziale 801 –
Oświata i wychowanie, co stano-
wi 34,3 % wydatków ogółem
(subwencja oświatowa wpłynęła
w wysokości 3.876.751 zł). W na-
stępnej kolejności znajdują się:
dział 900 – Gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska z kwotą
3.001.113,03 zł, tj . 18,3 % wydat-
ków ogółem (z tego na zatrudnie-
nie pracowników w ramach prac
publicznych i interwencyjnych
1.826.662,47 zł, przy dofinanso-
waniu z Powiatowego Urzędu
Pracy w kwocie 1.236.126,47 zł)
oraz dział 852 – Pomoc społecz-
na z kwotą 2.314.480,99 zł, tj .
14,1% ogółu wydatków (dotacje
celowe w tym dziale wyniosły
1.802.377,29 zł).

Z budżetu miasta przeka-
zano następujące dotacje:
- podmiotowe: Ośrodek Kultury
w Sejnach – 494.000 zł, Miejska
Biblioteka Publiczna w Sejnach –
164.000 zł, niepubliczne placów-
ki oświatowe z litewskim języ-
kiem nauczania – 741.804 zł
(w tym: szkole podstawowej –
353.053,00 zł, gimnazjum –
332.879,00 zł i na potrzeby przed-
szkola – 55.872,00 zł)
- przedmiotowa dla ZGKMWiK
w Sejnach (remont budynku
przy Placu św. Agaty 4a) –
16.000 zł
- celowe w ramach porozumień
zawartych ze stowarzyszeniami

oraz pozostałymi jednostkami: Re-
gionalne Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
– 5.000 zł, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Sejnach (działalność Or-
kiestry Dętej) – 12.000 zł,
Związek Harcerstwa Polskiego –
2.000 zł, Parafialny Zespół Cari-
tas – 4.800 zł, SKS „Pomorzan-
ka” – 75.000 zł, Sejneńskie
Towarzystwo Opieki nad Zabytka-
mi w Sejnach – 14.500 zł.

Wydatki majątkowe prze-
znaczono na: inwestycję pn. „Po-
prawa warunków infrastruktury
drogowej wmieście Sejny” (budo-
wa ulic: Niecałej, Łącznej, Szkol-
nej, Żwirki i Wigury) –
1.239.629,41 zł (dotacja z budże-
tu państwa na ten cel wyniosła
535.518 zł); studium wykonalno-
ści i aktualizację kosztorysu budo-
wy infrastruktury drogowej
w ulicach Nowotki, Cisowa, Bro-
niewskiego z przyległymi –
12.130 zł, inwestycję pn. „Popra-
wainfrastrukturyrekreacyjno-tury-
stycznej w mieście Sejny poprzez
budowę Centrum Informacji Tury-
stycznej i wypożyczalni rowerów
na Placu Dominikańskim w Sej-
nach oraz plaży miejskiej nad je-
ziorem w Sejnach” – 542.829,25
zł (przy udziale środków UE
w wysokości 296.776,43 zł), mo-
dernizację dachówwraz z komina-
mi i usunięciem płyt azbesto-
wo–cementowych na budynkach
przy ul. Piłsudskiego 4, ul. Piłsud-
skiego 6, ul. Piłsudskiego 14, ul.
Piłsudskiego 14 a i Placu Św. Aga-
ty 4 – 173.099,29 zł (otrzymano
dotację z WFOŚiGW w Białym-
stoku w kwocie 6.717,80 zł), na

rozpoczęcie inwestycji pn. „Ter-
momodernizacja budynku i prze-
budowa dachu Szkoły Podsta-
wowej w Sejnach” – 22.640 zł,
budowę linii napowietrznej ni-
skiego napięcia oświetlenia ulicz-
nego w ul. Mickiewicza, Proje-
ktowanej i Leśnej – 35.810,14 zł,
budowę linii kablowej niskiego
napięcia oświetlenia ulicznego od
ul. Parkowej do ul. Wojska Pol-
skiego – 67.723,58 zł, budowę
sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Nowotki, Wojska
Polskiego, Zawadzkiego, Wierz-
bowej, Kasztanowej i Głowackie-
go w Sejnach – 252.586,40 zł,
budowę wodociągu w ul. Mickie-
wicza, Leśnej, Projektowanej –
122.489,08 zł, opracowanie pro-
jektu do modernizacji stacji uzdat-
niania wody – 23.790 zł, dotację
dla ZGKMWiK na zakup koparki
– 50.000 zł, zakup urządzenia słu-
żącego do ciśnieniowego czysz-
czenia kanalizacji PYTON 120/60
– 44.540,00 zł.

Według stanu na
31.12.2009 roku, zadłużenie mia-
sta z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek długotermino-
wych wyniosło 3.663.529,68 zł.
Wskaźnik zadłużenia, stanowiący
relację pomiędzy kwotą zadłuże-
nia a dochodami wyniósł 25,1 %.
Zgodnie z ustawą o finansach pu-
blicznych, nie może on przekro-
czyć 60 %. Kwota obsługi
zadłużenia w 2009 roku wyniosła
940.334,64 zł, tj . 6,4 % wykona-
nych dochodów przy 15 % limi-
cie wynikającym z ustawy o finan-
sach publicznych.

Sesja Rady Miasta 3

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej
Co roku dwie sesje lokalnego samorządu skupiają na sobie uwagę mieszkań-
ców i mediów. Pierwszą jest sesja budżetowa, drugą tzw. absolutoryjna, czyli
rozliczająca z wykonania budżetu za miniony rok.



Rodzinne dramaty
Intrygująca jest postać

Vincasa Markieviciusa z Gie-
łujsz. Ten syn zamożnego gospo-
darza, który przez kilka lat
pracował w USA, po powrocie
do rodzinnej wsi bardzo aktyw-
nie zajął się nie tylko dostarcza-
niem książek, ale i oświatą
litewską. Jeździł bryczką do Til-

REGIONALNE
STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W SEJNACH

KRS: 0000061555
Numer konta bankowego:

62935400070000000016290001

Adres: Wojska Polskiego 60 D
16-500 Sejny

ZWIĄZEK HARCERSTWA
POLSKIEGO, CHORĄGIEW
BIAŁOSTOCKAZHP

z dopiskiem: Szczep Sejny
KRS: 0000271846

Numer konta bankowego:
69150013441213400888580000

Adres: Pałacowa 3/1,
15-042 Białystok

SEJNEŃSKI KLUB
SPORTOWY

„POMORZANKA”
KRS: 0000230280

Numer konta bankowego:
57936700070010000622970001

Adres: Piłsudskiego 25,
16-500 Sejny

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ZDROWIA
KOMITET ODDZIAŁU

W SUWAŁKACH
z dopiskiem: SP ZOZ
w Sejnach Pogotowie

Ratunkowe – zakup sprzętu
medycznego

KRS: 0000065198
Numer konta bankowego:

16150017191217100244310000

Adres: Noniewicza 10,
16-400 Suwałki

STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDÓW

ZIEMI SEJNEŃSKIEJ
KRS: 0000077757

Numer konta bankowego:
66935400070000000027850001

Adres: 1-go Maja 1,
16-500 Sejny

FUNDACJA „POGRANICZE”
KRS: 0000178248

Adres: Piłsudskiego 37,
16-500 Sejny

STOWARZYSZENIE
LITEWSKIEJ KULTURY
ETNICZNEJ W POLSCE
KRS: 0000158347

Numer konta bankowego:
21935400070070070003030003

Adres: Mickiewicza 23,

16-515 Puńsk

PROCENT
PRZEKAŻ1

SEJNEŃSKIM
ORGANIZACJOM

Tym, co książki nosili
4 Kultura

Knygnešys. W języku polskim nie ma nawet takiego słowa. Z litewskiego można
przetłumaczyć jako: ,,ten, co książki nosi”. I właśnie takim ludziom mieszkańcy polsko-
litewskiego pogranicza stawiali i stawiają pomniki, krzyże przydrożne, a dzień 1 6 marca
jest oficjalnym dniem Knygnešysa właśnie. Wydawać by się mogło, że noszenie książek
to żaden wysiłek. Co prawda tornistry naszych dzieci są coraz cięższe, ale żeby od razu
stawiać im pomniki?

Aby świadomość
nie umarła

Chodzi tu jednak o cał-
kiem innych ludzi. O tych, którzy
z narażeniem życia i zdrowia prze-
nosili jeszcze w carskich czasach
książki z PrusWschodnich na tere-
ny obecnej Suwalszczyzny i Sej-
neńszczyzny. Był bowiem czas,
gdy car, po powstaniu stycznio-
wym zabronił w 1863 roku druku
zarówno w języku litewskim, jak
i polskim. Swój ukaz w tej spra-
wie zmienił dopiero po 1905 ro-
ku. W tamtych czasach
w Prusach Wschodnich, w części
zwanej Litwą Mniejszą, rozwija-
ła się i kultura, i literatura litew-
ska. Aby litewska świadomość
pod carskim butem nie zamarła,
co odważniejsi mieszkańcy z oko-
lic Puńska i Sejn nocą, przez ba-
gna, zagajniki chodzili do Prus,
by kilkadziesiąt kilometrów, ucie-
kając często przed carskimi żan-
darmami, nieść na plecach
kilkudziesięciokilogramowy wo-

rek z litewskimi książkami. Nieje-
den przypłacił to utratą zdrowia…

Pamięć jest wciąż żywa
Potomni nie zapominają

o tych wydarzeniach. W przygra-
nicznych Żegarach (znajduje się
tu m.in. piękne polodowcowe je-
zioro Gaładuś, przez które prze-
chodzi obecnie polsko-litewska
granica państwowa) odsłonięto
przed kilkoma laty tablicę pamiąt-
kową poświęconą tutejszemu kny-
gnešysowi Karolowi Pietruszkie-
wiczowi. Żył w latach 1858-1934.
Na swych plecach przeniósł przez
prusko-rosyjską granicę setki kilo-
gramów książek.

Podobnie postępują i mie-
szkańcy wielu innych wsi. Np.
w Krejwianach, na skrzyżowaniu
dróg, stoi już od 1978 roku duży
kamienny obelisk poświęcony tu-
tejszym ludziom, co książki nosi-
li, a w szczególności Povilasowi
Matuleviczusovi, byłemu miesz-
kańcowi tej wsi. W Kompocikach

książki nosił Vincas Kaminskas,
w Puńsku zajmowały się tym
m.in. siostry Krauzlytes.

Obelisk we wsi Krejwiany w gminie Puńsk upamiętniający
knygnesysów, w tym byłego mieszkańca wsi Povilasa Matulevicza

W sejneńskim Ośrodku
Kultury odbył się koncert dedy-
kowany wszystkim paniom
z okazji ich święta. Zagrała Or-
kiestra OSP Sejny i Sejneńska
Kapela Kresowa.
- Występy spotkały się ze spo-
rym zainteresowaniem sejnian.
Sala szybko się wypełniła i tak
zostało do końca imprezy – in-
formuje Dariusz Tomczyk, dy-
rektor OK w Sejnach.

Zagrali
dla pań

Dla przedsiębiorców
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację
projektu "Rozwój współpracy przedsiębiorstw Alytusa i Pod-
regionu Białostocko-Suwalskiego oraz wzrost konkurencyj-
ności na rynkach Unii Europejskiej".

Celem jest : nawiązanie i rozwój
kontaktów pomiędzy przedsiębior-
stwami z polskiej i litewskiej części
Euroregionu NIEMEN poprzez
opracowanie wspólnej bazy da-
nych przedsiębiorców oraz wzrost
konkurencyjności i dostępności ryn-
ków regionów przygranicznych po-
przez organizację mobilnych
targów organizowanych na terenie
województwa podlaskiego i Litwy
oraz udział w seminariach i konfe-
rencjach z udziałem partnerów
z Polski i Litwy

Program jest skierowany
do przedstawicieli mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw z terenu
Polski i Litwy. Przedsiębiorców za-
interesowanych udziałem w projek-
cie zapraszamy do wypełnienia
Deklaracji uczestnictwa (dostępnej
pod adresem: http://www.frp.pl/fi-
les/deklaracja.doc). Kontakt: Fun-
dacja Rozwoju Przedsiębiorczości
w Suwałkach ul. T. Kościuszki 62;
16-400 Suwałki, www.frp.pl;
e-mail: biuro@frp.pl

(wierz)

WalneZebranie Sejneńskie-
go Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami nadało tytuł Honorowego
Prezesa Stanisławowi Buchowskie-
mu, współzałożycielowi i pierwsze-

mu Prezesowi STOnZ. Nowym
prezesem został Robert Klucznik.

Do tematu wrócimy w naj-
bliższym wydaniu „Wieści Sejneń-
skich”.

(mov)

Honorowy prezes STOnZ

Szanowny Pan STANISŁAW BUCHOWSKI
Prezes Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Pragnę złożyć wyrazy wdzięczności i podziękowania za pracę na

rzecz miasta Sejny. Szczególnie dziękuję za dbałość o dziedzictwo

historyczne i wychowanie patriotyczne mieszkańców Sejneńszczyzny:

- budowę pomników Powstania Sejneńskiego i Bitwy Niemeńskiej,

- wydania dwóch książek o Powstaniu Sejneńskim,

- współtworzenie STOnZ i sprawowanie funkcji Pierwszego Prezesa

Stowarzyszenia.

Z wyrazami szacunku w imieniu mieszkańców Sejn

Jan Stanisław Kap

Burmistrz Miasta SejnySejny, 13 marca 2010 roku



Drodzy czytelnicy, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wielkanocnym konkursie. Jeśli

interesujecie się gotowaniem, macie swoje wypróbowane przepisy kulinarne, a może takie które krążą

w Waszej rodzinie od pokoleń… podzielcie się nimi z innymi czytelnikami „Wieści”!

Prześlijcie nam swoje przepisy na dowolne potrawy lub ciasta Wielkanocne. Najlepsze

opublikujemy na łamach „Wieści Sejneńskich”, a wśród nich rozlosujemy dwa jednoosobowe

zaproszenia do SPA w Druskiennikach, do wykorzystania w terminie do 31 maja 2010 r., każde na

bezpłatne skorzystanie z kompleksu basenów i sauny plus 30 minut masażu.

Na przepisy czekamy do 28 marca (niedziela), prosimy przesyłać je na adres redakcji:

wiesci@sejny.home.pl lub przynosić do siedziby redakcji (ul. Piłsudskiego 37, nad biblioteką) w

poniedziałek od godz. 10.00 do 15.00.

Wielkanocnykonkurs „Wieści Sejneńskich”!
żai w Prusach ( obecnie So-
wietsk w obwodzie kaliningradz-
kim), tam kupował książki
nawet za kilkaset rubli. Potem
wynajmował nawet ludzi, któ-
rzy roznosili książki po wsiach.
Potem na własnym polu buduje
niewielką prywatną szkołę litew-
ską i ją finansuje. Ta działal-
ność nie podoba się carskim
urzędnikom i Vincas zostaje
przesiedlony do Alytusa. Z ko-
lei po pierwszej wojnie świato-
wej , polsko-litewska granica
państwowa, przecina gospodar-
stwo Markieviciusów. Rodzina
staje się tym razem obywatela-
mi odrodzonej Litwy. Povilas
umiera w 1937 roku, a wcze-
śniej jest odznaczany wyższymi
litewskimi odznaczeniami i orde-
rami. Został upamiętniony w ko-
wieńskim muzeum, gdzie jest
wyryte jego nazwisko wraz z set-
kami takich ludzi, jak on. A ro-
dzinę czekają kolejne dramaty.
W 1940 roku, po zaanektowa-
niu Litwy przez Związek Ra-
dziecki, rodzina Markiewi-
ciusów zostaje wysiedlona, by
powrócić do Giełujsz latem
1941 roku, gdy tylko przeszedł
tędy front wojenny. Związek Ra-
dziecki nie zapomniał jednak
o rodzinie knygneszysów. Gdy
tylko w 1944 roku, goniąc Niem-
ca, żołnierze radzieccy weszli
do Giełujsz, niezwłocznie zajmu-
ją zabudowania, potem je nisz-

czą, a w 1945 roku wyganiają,
tym razem już na zawsze, rodzi-
nę z ich gospodarstwa. Dziś
w miejscu zagrody rosną tylko
krzaki, stare jabłonie, grusze,
które nie poddały się czasowi.

Lekcje historii
W 2005 roku, w 140

rocznicę urodzin Povilasa, po-
tomkowie jego rodziny ustawili
w miejscu, gdzie był dom, pa-
miątkowy kamień oraz tablicę.
Znajduje się on obecnie niemal
na samej polsko-litewskiej gra-
nicy. Jako, że nie ma już „zon i
kordonów”, odbywają się tu co
roku, w dniu Knygnesysa, spo-
tkania młodzieży, uczniów, na-
uczycieli, okolicznych mie-
szkańców. I nie tylko w Giełuj-
szach. Jest to przy okazji lekcja
historii dla młodego pokolenia
oraz atrakcja turystyczna dla co-
raz większej rzeszy turystów od-
wiedzających pogranicze pol-
sko-litewskie. W każdej wsi
można też zobaczyć np. piękne
drewniane kapliczki, a nawet
pomniki. We wspomnianych
Żegarach stoi już od 1935 roku
pomnik poświęcony księciu li-
tewskiemu Witoldowi Wielkie-
mu. Temu samemu, co ze
swym bratem Jagiełłą pobili
pod Grunwaldem Krzyżaków.

Jan Wyganowski

Kultura 5

TO TRZEBA ZOBACZYĆ

››› 6 stałych sal wystawo-
wych (Dominikanie i Biskupi
Sejneńscy, Sejneńskie szkoły,
Wielokulturowość regionu, ar-
cheologia, Numizmatyka, Trady-
cje Wojska Polskiego i Czynu
Niepodległościowego)
››› Wystawa „Spacerkiem po
sentymentalnych Sejnach” przed-
stawiająca rysunki Marka Karpo-
wicza, znanego w Sejnach plasty-
ka, wieloletniego pracownika
Ośrodka Kultury w Sejnach.
››› Aula im. Jana Pawła II:
ekspozycja zbiorów pana Jana
Giedź, miłośnika Sejn i Sejneńsz-
czyzny, znanego fotografika i ko-
lekcjonera.

Pasja, którą się zajmował
pochłonęła go bez reszty, był jej
wierny do końca życia. Swoją ko-
lekcję tworzył przez blisko 50 lat.
Zbiór obejmuje zabytkowe radio-
odbiorniki, gramofony, aparaty fo-
tograficzne z XIX i XX wieku,
ciężkie żelazka, maszyny do szy-
cia i inne znaki mijającego czasu,
zmieniających się standardów ży-
cia, mody... Eksponaty przekazała
dla Muzeum córka Ś.P. Jana
Giedź –Pani Janina Giedź.

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,

Muzeum Ziemi Sejneńskiej

!

Klasztor Podominikański
(oddział Muzeum Ziemi
Sejneńskiej)

››› Zwiedzanie XVII-wiecznego
Klasztoru Podominikańskiego – naj-
cenniejszego obiektu architektonicz-

"Pogranicze"
Biała Synagoga

››› Wystawa prezentująca pro-
jekt Międzynarodowego Centrum
Dialogu pod patronatem Czesława
Miłosza.

Dom Pogranicza,
Centrum
Dokumentacji
Kultur Pogranicza

››› Bogate zbiory dotyczące regio-
nu, wielokulturowego dziedzictwa na-
rodów Europy Środkowowscho-
dniej, Kaukazu oraz Azji Środkowej.

Do CDKP zapraszamy od po-
niedziałku do piątku, w godzinach
9.00–17.00

Ośrodek Kultury
w Sejnach

››› Archiwum i Biblioteka: boga-
te zbiory dotyczące regionu oraz hi-
storii Polski
››› Wystawa „Sukiennice Wczo-
raj i Dziś”: prezentacja koncepcji od-
budowy sukiennic przygotowana
przez Panią architekt Elżbietę An-
druszkiewicz na zlecenie Sejneń-
skiego Towarzystwa Opieki Nad
Zabytkami.

Sejneńskie Sukiennice były
budowane w latach 1829-1833. Bu-
dynek stał w miejscu dzisiejszego
tzw. małego parku, w rozwidleniu
ul. Piłsudskiego. Działały w nim
sklepy, punkty usługowe, kawiarnia.
Sukiennice spłonęły w 1943 roku,
podczas okupacji. STOnZ zmierza
do odbudowy obiektu, w którym
miałoby się mieścić m.in. Muzeum
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
W przygotowaniu jest projekt budow-
lany Sukiennic przygotowywany
przez PaniąElżbietę Anduszkiewicz.

Dom Pracy
Twórczej w Wigrach

››› 13 lutego - 31 marca - Wy-
stawa Edwarda Hartwiga "Portre-
ty", składa się z dwóch zestawów
fotografii. Pierwszy z nich, to foto-
grafie z płyt szklanych, odnalezio-
nych kilka lat temu na strychu
lubelskiej kamienicy rodziny Har-
twigów - stanowią one część wy-
stawy "Edward Hartwig -
najstarsze portrety studyjne". Dru-
gi zaś, to w przeważającej więk-
szości portrety polskich aktorów,
których Edward Hartwig, zakocha-
ny w teatrze (sam często mówił,
że chciał zostać aktorem),
fotografował niemal
przez całe swoje życie.

nego w Polsce północno-wschod-
niej; od pon. do pt. w godz.
8.00–16.00.
››› Muzeum Diecezji Sejneńskiej ,
w którym zebrane i wyeksponowa-
ne są muzealia upamiętniające ist-
nienie Diecezji Augustowskiej czyli
Sejneńskiej funkcjonującej w latach
1818–1925. Diecezja powstała
w związku z reorganizacją terytorial-
ną kościoła po utworzeniu przez Ro-
sjan Królestwa Polskiego. Papież
Pius VII bullą z 30 kwietnia 1818
roku zniósł diecezję wigierską, two-
rząc na jej miejsce diecezję augu-
stowską, czyli sejneńską, której
stolicą biskupią były Sejny, a kate-
drą – kościół podominikański.
››› Muzeum Etnograficzne Ziemi
Sejneńskiej (eksponaty z XIX i po-
czątku XX wieku) – zbiory ukazujące
dawną kulturę, tradycję, obyczaje i ży-
cie codzienne miejscowej ludności.

››› W gablotach przy Ośrod-
ku Kultury zamieszczone są zdję-
cia z działalności Ośrodka:
XVIII Baltic – Satelid’09, III
Międzynarodowy Plener Rzeź-
biarski’09, XVIII Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
2010 r w Sejnach, Dni Sejn’09.
››› Gimnazjum nr 1 w Sejnach
zaprasza do oglądania wystawy
członków Klubu Fotografów Sej-
neńszczyzny „Studio Kadr Junio-
rów” zOśrodkaKulturywSejnach.››› Wystawa prac dzieci i mło-

dzieży uczestniczących w zajęciach
plastycznych organizowanych przez
Ośrodek Kultury. Prace zostały wy-
konane w okresie wrzesień – gru-
dzień 2009 r. Wykonawcami są:
Julia Maksimowicz, Olaf Perwejnis,
Monika Sokołowska, Urszula An-
druczyk, Mateusz Mielech, Magda
Bednarska, Weronika Bednarska,
Aleksandra Ciborowska, Florentyna
Przeborowska, Milena Misiukanis,
Dominika Pietranis, Aneta Tomkie-
wicz, Zofia Rybka, Maja Sikorska,
Oliwia Rapczyńska, Bartek Krutul,
Aleksandra Morawska, Natalia Mo-
rawska, Kaja Bykowska, Maja Gra-
bowska, Zuzanna Bagińska, Kuba
Jakubowski, Patryk Forencewicz,
Albert Kołodziej.
››› Wystawa Pani Reginy Mila-
nowskiej zatytułowanej „Pod nie-
bem Paryża”. Autorka, na swoich
zdjęciach, zamieściła najpiękniejsze
i najsłynniejsze zakątki Paryża, miej-
sca które warte są odwiedzenia i po-
dziwiania.

Sejneński informator kulturalny

Głównym celem projektu
jest stworzenie warunków dla za-
kładania i prowadzenia działalno-
ści w sektorze ekonomii
społecznej, a także rozwój i zwięk-
szenie aktywności podmiotów
wspierających rozwój ekonomii
społecznej na terenie woj. podla-
skiego.

Aby rozpropagować idee
ekonomii społecznej, w ramach
projektu przewidziane są specjal-

ne warsztaty szkoleniowe, doradz-
two oraz opracowanie i wydanie
poradnika o ekonomii społecznej.
Projekt adresowany jest m.in. do
mieszkańców powiatu sejneńskie-
go, którzy :
- są związani z podmiotami eko-
nomii społecznej, tj. instytucjami
rynku pracy, instytucjami pomocy
i integracji społecznej, organiza-
cjami pozarządowymi, spółdziel-
niami socjalnymi, spółdzielniami

Bezpłatne szkolenia
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
w Suwałkach zaprasza do udziału w projekcie pt. "Lokalni
Animatorzy Ekonomii Społecznej".

pracy, inwalidów i niewidomych,
zakładami aktywności zawodo-
wych, Centrami Integracji Spo-
łecznej, Klubami Integracji
Społecznej itp.;
- chcą zakładać lub prowadzić
działalność w sektorze ekonomii
społecznej i wspierać rozwój sekto-
ra ekonomii społecznej.

Uczestnictwo w działa-
niach projektowych jest całkowi-
cie bezpłatne.

Aby wziąć udział w projek-
cie, należy m.in. wypełnić ankietę
zgłoszeniową (do pobrania na stro-
nie internetowej www.es.pry-
zmat.org.pl w dziale "Do
pobrania"). Na tej stronie są podane
także szczegółowe informacje. (jr)

Wielkanocnykonkurs „Wieści Sejneńskich”!



29.03.2010 r.
- 04.04.2010 r.
Apteka św. Michała
ul. Piłsudskiego 20

WAŻNE
TELEFONY

Policja 997, (87)5166333

Straż Pożarna 998, (87)5163830

Pogotowie 999

Pogotowie energetyczne

(87)5162 087

Szpital (87)5162 138

Centrum Informacji

Turystycznej (87) 5163400

Informacja Turystyczna

Sejneńskiego Towarzystwa

Opieki nad Zabytkami

(87) 5163048

Urząd Miejski (87)5162073,

(87)5162074

Starostwo Powiatowe

(87) 5162066

Urząd Gminy w Sejnach

(87) 5162045

Urząd Gminy w Puńsku

(87) 5161048

Urząd Gminy w Krasnopolu

(87) 5164010

Urząd Gminy w Gibach

(87) 5165038

Konsulat Republiki Litewskiej

(87) 5173790

Sąd Rejonowy (87) 5173830

Prokuratura Rejonowa

(87) 5162950

Informacja PKS

(87) 5162 178

Hotel „Skarpa” (87) 5162065

Dom Litewski (87) 5162908

Apteka „Remedium”,

(87) 5163577

Apteka „Św. Michała”,

(87)5162032

Apteka „Malwa”,

(87)5162315

15.03.2010 r.
- 21.03.2010 r.
Apteka Malwa

ul. Zawadzkiego 19

DYŻURY
APTEK

22.03.2010 r.
- 28.03.2010 r.
Apteka Remedium
ul. 1 Maja 3

6 Ogłoszenia

Zachęcamy Państwa do zamieszczania ogłoszeń
ZA DARMO

na łamach Wieści Sejneńskich.

OGŁOSZEN IA DROBNE
tel: 663 371 170 wiesci@sejny.home.pl

PRACA

● Technik BHP przyjmie zlece-
nie, podejmie współpracę, tele-
fon kontaktowy:
695 944 697.

● Duża firma sprzątająca poszu-
kuje osób do sprzątania w Sej-
nach. Telefon kontaktowy:
510013040.

● Odzieżowa Spółdzielnia Pra-
cy , Suwałki ul. Waryńskiego
26, telefon 504406191 poszuku-
je pracowników na stanowi-
sko: szwaczka - wykształcenie
zawodowe odzieżowe z umiejęt-
nością szycia. Praca na umowę
o dzieło.

● Tartak Płociczno 14 A, tele-
fon 087 563 94 03, poszukuje
pracownika na stanowisko ope-
rator traka - uprawnienia lub
staż pracy na stanowisku.

● Fantasy Park sp.z o.o. poszu-
kuje pracowników na stanowi-
ska:
- Recepcjonista - wykształce-
nie średnie, umiejętność pracy
w zespole, miła aparycja, znajo-
mość języka angielskiego bę-
dzie dodatkowym atutem.
- Kelnerka - wykształcenie śred-
nie, umiejętność pracy w zespo-
le, miła aparycja, znajomość
języka angielskiego będzie do-
datkowym atutem.
- Barman/barmanka - wykształ-
cenie średnie, umiejętność pra-
cy w zespole, miła aparycja,
znajomość języka angielskiego
będzie dodatkowym atutem.
- Pracownik techniczny - me-
chanik - wykształcenie średnie
- mechaniczne lub elektryczne,
umiejętności techniczne, na-
prawcze, remontowe, atutem
jest doświadczenie w pracy w
kręgielni lub pracy mechanika,
elektryka, posiadanie upraw-
nień elektrycznych (świadec-
two SPE), mile widziane
ponadprzeciętne umiejętności
obsługi komputera, swoboda po-
ruszania się w środowisku Win-
dows, MS Office.
CV przesyłać na adres e-mail z
dopiskiem "SUWAŁKI/(nazwa
stanowiska)": rekrutacja@fanta-
sypark.pl Miejsce wykonywa-
nia pracy - Centrum Handlowe
Plaza w Suwałkach.

● DEICHMANN - OBUWIE
sp.z o.o. poszukuje pracownika
na stanowisko: - Kierownik
Sklepu - wykształcenie śred-
nie, doświadczenie w handlu,
doświadczenie w kierowaniu ze-
społem, łatwość w nawiązywa-
niu kontaktów, dyspozy-
cyjność, zaangażowanie, mobil-
ność, gotowość do odbycia
szkolenia na terenie całej Pol-
ski. CV przesyłać na adres z do-
piskiem K/Suwałki:

DEICHMANN-OBUWIE,
Dział Rozwoju Kadr, ul Le-
gnicka 51-53, 54-203 Wro-
cław, lub poprzez aplikowanie
on-line na stronie www.deich-
mann.pl. Miejsce wykonywa-
nia pracy - Centrum Handlowe
Plaza w Suwałkach.

● Martes Sport sp.z o.o. poszu-
kuje pracownika na stanowi-
sko: Kierownik Sklepu -
Udokumentowanego doświad-
czenia w pracy na stanowisku
kierownika działu w sieciach
handlowych, atutem jest znajo-
mość branży sportowej , umie-
jętność zarządzania
kilkunastoosobowym zespołem
pracowników, kreatywności,
odpowiedzialności, zaangażo-
wania. CV przesyłać na adres
e-mail z dopiskiem "Kierow-
nik/SUWAŁKI" : rekruta-
cja@martessport.com.pl.
Miejsce wykonywania pracy -
Centrum Handlowe Plaza w
Suwałkach.

● Daglas sp.zo.o poszukuje
pracownika na st. na stanowi-
sko: konsultant do spraw sprze-
daży - wykształcenie średnie,
komunikatywność, umiejęt-
ność pracy w zespole, wysoka
kultura osobista ,doświadcze-
nie w pracy. CV przesłać na ad-
res www.dauglas.pl

● Yes Biżuteria Sp. z o.o po-
szukuje pracownika na stano-
wisko - doradca klienta -
sprzedawca, wykształcenie
min. średnie doświadczenie w
handlu branży jubilerskiej ,
umiejętność pracy w zespole.
CV i list motywacyjny ze zdję-
ciem wysłać na adres email:
prac@yes.pl Miejsce pracy
-Centrum Handlowe Plaza w
Suwałkach.

● Camaieu Polska sp.z oo. Po-
szukuje pracowników na stano-
wisko: Kierownik Sklepu -
wykształcenie min. średnie, do-
świadczenie w branży odzieżo-
wej , , doświadczenie w pracy
na stanowisku kierowniczym,
umiejętność zarządzania zespo-
łem pracowników, dobra orga-
nizacja pracy. CV przesyłać na
adres e-mail z dopiskiem
KS/SUWAŁKI:
aszramke@camaieu.fr
Miejsce wykonywania pracy -
Centrum Handlowe Plaza
w Suwałkach.

KUPIĘ, SPRZEDAM

● Sprzedam działkę budowla-
ną 7 arów w Puńsku. Cena 22
tysiące złotych,
tel. : 87 516 14 22.

● Sprzedaż pasz.Sejny ul.Mic-
kiewicza 43, tel.669042235

● Sprzedam ziemniaki wyso-
kiej jakości, pakowane po 30
kg, ilości hurtowe do sklepów
itp. Tel. 512 983 402.

● Kupię ciągnik 125 lub C-330.
Do 5 tys. zł. Może być do remon-
tu. 607 141 015.

● Sprzedam wałek strunowy poje-
dynczy 2,70 metra, do kultywato-
ra. Stan jak nowy, używany
przez rok, 700 zł lub zamienią na
cielęta. Okolice Sejn,
tel. 607 141 015.

● Sprzedam 10 ton pszenżyta
360 zł za tonę. Okolica Sejn.
tel. 723 035 645.

● Sprzedam 50 bel sianokiszon-
ki, 50 zł bela. Okolice Sejn
tel. 723 035 645.

● Kupię ok. 10 cieląt, 3-5 dnio-
we. W rozsądnej cenie, okolice
Sejn. tel. 607 141 015.

● Sprzedam brony piątki, 800 zł
lub zamienię na byczka mięsne-
go, okolice Sejn, 607 141 015.

Sprzedam widły do tura, do cią-
gnika, 220 zł. Okolice Sejn,
tel. 723 035 645.

● Sprzedam kombajn zbożowy,
MF 330, stan idealny (1990), z ka-
biną, rozdrabniacz słomy, 28 tys.
zł. Okolice Sejn, 725 486 798.

● Kupię opony R 16 65 215
M+S, wielosezonowe, komplet,
do land rovera, nowe lub używa-
ne. Sejny 723 035 645.

● Sprzedam bele siana, duże 30
sztuk - 65 zł za sztukę. Nowosa-
dy, tel. 504 842 388.

● Mam do sprzedania śliczne
ubranka dla maluchów. Są to
ciuszki praktycznie nowe, wiele
z metkami, przywiezione z An-
glii. Przeważająubranka na dziew-
czynkę, ale na chłopczyka też się
znajdą. Rozmiarowo różne, od
0 do 2-3 lat. Są to: body, pajacy-
ki, bluzeczki, spodnie, bluzy, swe-
terki itp. Każde ma swoją cenę.
Serdecznie zapraszam.
Tel: 782239191, dzwonić po 12-
tej,mail annusia-73@wp.pl

● Dachy - krycie wiórem: do-
mów mieszkalnych, domków let-
niskowych, zabudowań gospo-
darczych, altan ogrodowych. Na
pierwszym miejscu stawiamy za-
wsze wysoką jakość, estetykę
i niezawodność.
Tel: 0663-201-446

● Altanki ogrodowe z kręconych
gałęzi leśnych kryte wiórem. Jedy-
ne w swoim rodzaju.
Tel: 0663-201-446

● Budowa domów z bali, domów
skieletowych, hal i garaży rolni-
czych, wiat oraz altan. Wykonuje-
my również: więźby dachowe,
elewacje drewniane, wykończe-
nia domów od wewnątrz, renowa-
cję starych obiektów drewnia-
nych. Tel: 0607-924-718

● Specjalizujemy się w wykony-
waniu ogrodzeń, balustrad, porę-
czy, bram wjazdowych
przesuwnych i skrzydłowych z
elementami kutymi. Wykonane
elementy cynkujemy, malujemy
z możliwością transportu i monta-
żu. Kontakt tel. 512 266 867

● Kupię siedlisko, stary dom do
remontu z kawałkiem ziemi, lub
działkę siedliskową chętnie na pe-
ryferiach lub leśniczówkę. Kon-
takt e-mail:
tad_bering@interia.pl

● KUPIĘ DZIAŁKĘ INWESTY-
CYJNĄ O POWIERZCHNI OD
2500 M2 DO 20000 M2 w okoli-
cy centrum miejscowości SEJNY
lub w okolicach osiedla domów
wielorodzinnych.
Kontakt tel. 662262962.

● Sprzedam dębowe meble z Nie-
miec: komoda z podwieszana wi-
tryna, komoda, witryna, kuchnia
wraz z wyposażeniem(zmywar-
ka, kuchenka cer., zlew, okap),
stół owalny, mała komódka, szaf-
ka pod telewizor. CENA DO NE-
GOCJACJI, tel. 0-696-755-359

● Remonty i wykończenia
wnętrz, układanie terakoty glazu-
ry, przeróbki elektryczne, tynko-
wanie ręczne tynkiem gipsowym,
malowanie szpachlowanie, Sejny
i okolice, niskie ceny. Kontakt
tel. 609373287.

● Oferuję stancję, jeden duży po-
kój z kuchnią, umeblowany na
ulicy Konopnickiej w Sejnach.
Telefon kontaktowy:
0875173119, dzwonić o każdej
porze dnia.

● Działka budowlana w Puńsku
o pow. 9 arów na sprzedaż. Cena
35 tyś do negocjacji. Po godz.
18.00. Telefon: 875621080

● Sprzedam łóżko leczniczo-ma-
sujące. Leczenie kręgosłupa, cu-
krzycy, cholesterolu, krążenia,
miażdżycy, migreny, żylaków,
nadwagi, choroby nadciśnienia,
chorób kobiecych, stawów bio-
drowych, bólu nóg, guzów nowo-
tworowych. Tel. 606 204 483 lub
87 562 16 91

● Roboty wykończeniowe, muro-
wanie, tynkowanie, glazury, po-
sadzki.
tel. 606 204 483 lub 87 562 16 91

● Sprzedam motorower marki
Simsom SR50 w bardzo dobrym
stanie - cena 1 700 zł;
tel. 087 516 22 72 lub
tel. kom. 606 201 677.

● Sprzedam dmuchawę do zboża z
silnikiem i rurami - cena 1 500 zł;
tel. 087 516 22 72
lub tel. kom. 606 201 677.

● Sprzedam łóżko ortopedycz-
ne i wózek inwalidzki,
tel. 695 706 622

● Sprzedam mieszkanie 73 me-
trów kwadratowych i garaż w
Sejnach. Tel. : 601 950 752
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ZAPROSZENIE
Zarząd Sejneńskiego Klubu Sportowego „Pomorzanka”

Sejny uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo -
Wyborcze Klubu odbędzie się 26 marca 2010 r. (piątek) o godz.
17.00 w sali narad Urzędu Miasta w Sejnach.

Zapraszamy wszystkich członków SKS „Pomorzanka” Sej-
ny do udziału wWalnym Zebraniu Klubu.

Proponowany porządek :
1.Otwarcie Walnego Zebrania Klubu.
2.Przyjęcie porządku Walnego Zebrania i Regulaminu Obrad.
3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
4.Powołanie Komisji:
1)mandatowo - wyborczej
2)uchwał i wniosków,
5.Sprawozdanie Prezesa SKS „Pomorzanka” z działalności.
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zgłoszenie wniosku o udzie-
lenie absolutorium.
7.Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8.Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium.
9.Udzielenie absolutorium.
10.Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu Klubu.
11.Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
12.Przegłosowanie trybu głosowania (jawne, tajne).
13.Wybór członków Zarządu Klubu.
14.Wybór członków Komisji Rewizyjnej Klubu.
15.Pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu.
16.Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Klubu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu pracy Zarządu Klubu.
18.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Klubu.
19.Wystąpienie nowo powołanego Prezesa Klubu.
20.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
21.Sprawy różne i wolne wnioski.
22.Zakończenie Walnego Zebrania Klubu.

ZARZĄD SKS „POMORZANKA”

Dnia 27 marca 2010 r. (sobota) godz. 14.00
„Sparta” Augustów - „Pomorzanka” Sejny

Dnia 02 kwietnia 2010 r. (piątek) godz. 16.00
„Pomorzanka” Sejny - „Hetman” Tykocin

Dnia 17 kwietnia 2010 r. (sobota) godz. 14.00
„Pomorzanka” Sejny - „Cresovia” Siemiatycze
Dnia 01 maja 2010 r. (sobota) godz. 14.00

„Pomorzanka” Sejny – ŁKS Łomża
Dnia 15 maja 2010 r. (sobota) godz. 14.00
„Pomorzanka” Sejny - „Włókniarz” Białystok
Dnia 29 maja 2010 r. (sobota) godz. 16.00
„Pomorzanka” Sejny - „Gryf” Gródek

Dnia 13 czerwca 2010 r. (niedziela) godz. 11.00
„Pomorzanka” Sejny - „Piast” Białystok

MECZE IV LIGI
WIOSNA SEZONU 2009/2010

Nasi coraz lepsi
Troje szachistów Pomorzanki Sejny zagrało w finale Grand
Prix Suwałk 2009. W siedmiu składających się na cykl GP
turniejach udział wzięło aż 164 zawodników z Suwałk, Augu-
stowa, Białegostoku, Sejn i Litwy.

W klasyfikacji końcowej
Michał Jurkiewicz zajął miejsce
16, Jolanta Koronkiewicz – 23,
a Maciej Jurkiewicz 25. Dodaj-
my, że Michał jest uczniem Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących,
a Jola i Maciek Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Sejnach.

Biorąc po uwagę wysoki
poziom prezentowany przez za-
wodników z Litwy i rywali z Su-

wałk, Augustowa i Białegostoku
(medaliści i finaliści mistrzostw
Polski w różnych kategoriach
wiekowych, uczestnicy ME i MŚ
juniorów) występ naszych szachi-
stów trzeba ocenić bardzo wyso-
ko. Dowodem czynionych
postępów są kolejne wyższe kate-
gorie szachowe: Michał Jurkie-
wicz na II, a Maciek Jurkiewicz
i Michał Zdanowicz – III.

Umiejętności sportowemło-
dzi szachiści doskonalą na zaję-
ciach pozalekcyjnych prowadzo-
nych przez instruktora szachowe-
go Józefa Ragiela w Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum nr 1 w Sej-
nach. Aktualnie w zajęciach
uczestniczy 28 uczniów.

Prowadzenie treningu, za-
kup niezbędnego sprzętu, oraz
uczestnictwo w wyjazdowych za-
wodach szachowych jest możliwe
dzięki zaangażowaniu burmistrza,
który z dużą życzliwością wspie-
ra nasze poczynania, oraz Zarzą-
dowi SKS „Pomorzanka” w Sej-
nach.

Józef Ragiel,
trener sekcji szachowej

6 marca na terenie Pusz-
czy Knyszyńskiej , już po raz
trzynasty, odbył się Rajd Ślada-
mi Powstańców Styczniowych.
W tym roku czterema trasami
wędrowało 46 patroli, w sumie
ponad 600 osób. W rajdzie wzię-
ła udział również sejneńska dru-
żyna starszoharcerska „Wata-
ha”. Bezpłatny transport dla har-
cerzy ze Szczepu ZHP Sejny za-
pewnił burmistrz Sejn.

Na trasach patrole wyko-
nywały zadania związane z tema-
tyką powstańczą. Zuchy m.in.
musiały zbudować wioskę po-
wstańczą i nauczyć się śpiewanej
przez powstańców piosenki. Przy
okazji uczyły się orientacji w tere-

nie, historii Powstania Stycznio-
wego i... poznały smak kuchni
polowej. Gorący bigos i kiełba-
ska z ogniska na mecie rajdu, po
dość długim marszu w kilkustop-
niowym mrozie, smakowały zu-
chom wyjątkowo.

Honorowy patronat nad
Rajdem sprawowali m.in. Woje-
woda Podlaski Maciej Żywno,
Marszałek Województwa Podla-
skiego Jarosław Dworzański, Pre-
zydent Miasta Białegostoku
Tadeusz Truskolaski, Podlaski
Kurator Oświaty Jerzy Miszkiel,
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych Ryszard
Ziemblicki, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska Lech Ma-

Zuchy na podium

Szachy

Sejneńskie zuchy zdobyły Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego - główną nagrodę na trasie dla najmłod-
szych uczestników Rajdu Śladami Powstańców Stycznio-
wych. Sześcioosobowy patrol z Sejn rywalizował z prawie
setką zuchów z terenu naszego województwa.

grel, Naczelnik ZHP hm. Małgo-
rzata Sinica.

Jeżeli chcesz, by twoje
dziecko dołączyło do grona ma-
łych „poszukiwaczy przygód", za-
praszamy na zbiórki Sejneńskiej
Gromady Zuchowej "Zwariowa-
nej Gromadki Kubusia Puchatka"
w soboty o godz. 12.00, w har-
cówce w piwnicy bloku przy ul.
Konarskiego 13A.

(zhp.sejny)

ZNAKOMITA KSIĄŻKA O REGIONIE

NOWOŚĆ

WOLNOŚĆ KRZYŻAMI
SIĘ MIERZY

KSIĄŻKA IRENEUSZA
SEWASTIANOWICZA

SUWALSZCZYZNA I SUWALCZANIE
PO 1 WRZEŚNIA 1939 ROKU

Do nabycia w księgarniach oraz
u wydawcy – Wydawnictwo

"Mirosław Basiewicz",
tel. 691 860 197
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Harcerze ekstremalnie
Myli się ten, kto sądzi, że harcerze zajmują się głównie biwakowaniem i wykonywaniem
mało skomplikowanych piosenek. Uczestnictwo w drużynie oznacza dla młodych ludzi
wielką przygodę, która czasami wpływa na wybór ich przyszłej drogi życiowej. Tę tezę
potwierdzają nasi sejneńscy harcerze.

Niecodzienną i wymagają-
cą propozycję spędzenia wolne-
go czasu w ferie zaproponował
młodym ludziom Szczep ZHP
Sejny. Zamiast siedzenia przed
komputerem, przy popularnej
"strzelance" - młodzi ludzie uczy-
li się posługiwać jak najbardziej
realną bronią, poznawali techni-
ki interwencyjne, samoobronę,
zasady zwiadu i rozpoznania, tak-
tyki i maskowania. Do tego do-
łóżmy historię Szarych Szere-
gów, zajęcia ze wspinaczki, tere-
noznawstwo, ratownictwo oraz
wielogodzinny "spacerek" w dwu-
dziestostopniowym mrozie.
- Zachęcamy do wstąpienia w na-
sze szeregi uczniów gimnazjów
i szkół średnich. Na pierwszy rzut
oka, wydaje się to zajęciem dla

chłopaków. Tymczasem w sejneń-
skiej drużynie specjalnościowej
jest więcej dziewczyn - mówi ko-
mendant Szczepu ZHP Sejny.

Zimowisko harcerskie od-
było się w Wyszkach, okolice
Bielska Podlaskiego. Młodzież
z Sejneńskiej Specjalnościowej
Drużyny Harcerskiej Służby Gra-
nicznej "Wataha" doskonaliła
swoje umiejętności wspólnie
z "Zadymą", białostocką druży-
ną specjalnościową.

Drużyny specjalnościowe
są elitarną grupą w Związku Har-
cerstwa Polskiego. W wojewódz-
twie podlaskim działają zaledwie
trzy - w tym jedna w Sejnach. Do
ich zadań należy wspomaganie
w działaniach służb munduro-
wych, m.in. w czasie klęsk żywio-

łowych, w sytuacjach kryzyso-
wych, na imprezach masowych.

Sejneńska "Wataha" ofe-
ruje nietypowe, atrakcyjne zaję-
cia, niedostępne dla większości
osób. Z drugiej strony stawia
przed młodym człowiekiem bar-
dzo wysokie wymagania. Oso-
by, chcące należeć do drużyny
specjalnościowej, muszą być go-
towe m.in. do pracy nad sobą
(w tym nad ocenami w szkole),
swoją kondycją fizyczną, a także
wytrzymałością psychiczną.
Zbiórki "Watahy" odbywają się
w piątki o godz. 18.30 w harców-
ce przy ul. Konarskiego 13A.

Aktualne informacje
o harcerskich działaniach znajdu-
ją się na www.zhp.sejny.pl

(zhp.sejny)




